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Temaer som vil bli behandlet
• ScanMed Rail Freight Corridor – hva er det?
• Hva er forskjellen på Rail Freight Corridor og Core Network
Corridor

• Trans European Network for Transport – hva er det, og hva
innebærer det for oss i Norden?
• Revisjonen av TEN-T-retningslinjene – hva har vi i vente?
• Jyllandskorridoren, Fehmern belt og ScanMed – Hva har vi gjort,
og hva kommer vi til å gjøre fremover
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Hva er ScanMed RFC?
▪
▪
▪

▪
▪

▪

ScanMed RFC er Europas lengste
jernbanegodskorridor
Dekker landene Norge, Sverige, Danmark, Tyskland,
Østerrike og Italia
I Norge er det pt. kun Oslo-Kornsjø som er del av
korridoren, i Danmark kun Padborg-Odense(København)-Øresund
Korridoren er sårbar for avvik på strekningen
Padborg-Malmø
Er markedsmessig to korridorer: Et svært tungt
marked i syd mellom Bayern og nord-Italia, og et
svært tungt marked mellom nord-Tyskland, via
Hamburg til Skandinavia
Viktig å snakke med sluttkundene – vareeiere og
samlastere. Skaper vi de logistikkløsningene
markedet trenger?
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Rail Freight Corridor (RFC) vs Core Network Corridor (CNC)
• Når det snakkes om korridorer er det mange
som blander RFC og CNC
• RFC er kun rettet inn mot jernbane, men
samarbeider med havner, terminaler og
kunder
• CNC er EUs oppfølgingsforum for det
såkalte «TEN-T core network».
• CNC dekker alle transportformer
• RFC er «operativ» og fordeler rutekapasitet,
mens CNC hovedsakelig vurderer statenes
oppfyllelse av TEN-T-regelverket
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Hva er TEN-T?
• TEN-T er EUs definerte nett av viktige
transportårer i Europa – på sjø, bane, vei og
luft
• TEN-T er delt i et kjernenett, som er det
viktigste nettet, og et utvidet nett
• Norge har kun én kjernenetthavn og én
kjernenettlufthavn – og tre kjernenettslinjer
på bane
• EU har fastlagt en rekke parametre som
skal imøtekommes på hhv kjernenett og
utvidet nett
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Todelt nett

• Kjernenettverket er regnet for å være
hovedtransportnettet i Europa
• Det er relativt lite kjernenett i Norge – på
bane kun Kongsvingerbanen,
Østfoldbanens vestre linje og Ofotbanen
• Det utvidede nettet dekker mesteparten av
Norge
• Det er strengere krav til infrastruktur på
kjernenettet – og kortere
implementeringsfristerfrister
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Historikk
• De første EU-planene for et europeisk
transportnettverk kom i 1990, med stadig
økende samling mellom øst og vest
• I 1996 kom man med de første
infrastrukturkravene for TEN-T-nettet
• Kravene er blitt revidert og skjerpet i 2004
og 2013
• Man er nå i sluttfasen med neste revisjon av
TEN-T-retningslinjene
• De nye retningslinjene vil trolig innebære
skjerpelser på flere viktige områder
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TEN-T
• Det sittende presidentskapet i kommisjonen
(Tsjekkia) har en målsetning om å komme
frem til et kompromiss i TEN-T-saken innen
årets utløp.
• Kompromisset vil være knyttet til
overordnede prinsipper i rådet; selve
vedtagelsen av nye TEN-T-regler vil komme
i EU-parlamentet iløpet av 2023.
• Spesielt kravet om å kunne tillate 740 meter
lange godstog i stort monn er krevende.
Status i forhandlingene er at ett 740meterstog pr retning annenhver time må
tillates

TEN-T (forts)
• Skjerpede ERTMS-krav problematisk for
mange infrastrukturforvaltere, men ikke BN
• Skjerpede krav til grensepasseringstider er
også problemastisk mange steder, dog ikke
mellom DK-SE-NO
• Det vil også komme skjerpelser knyttet til
tillatt hastighet og lastprofil
• Rommet for å få unntak fra regelverket vil
trolig bli snevrere enn i dag
• I Norge forandres ikke utstrekningen av
TEN-T-nettverket – i Danmark kommer
«Jyllandskorridoren» inn som en del av
kjernenettet – og kobler viktige havner som
Aalborg, Hirtshals og Frederikshavn på
kjernenettet på jernbane

Hvorfor Jyllandskorridoren?

▪
▪

▪
▪
▪

Jyllandskorridoren gir godset en vei utenom det
sterkt trafikkerte området København-Malmø
Gir en alternativ rute for gods mot Norge og vestSverige i perioder med arbeider i spor på
Fyn/Sjælland
Kobler på viktige regionale og nasjonale havner i
Århus/Aalborg/Hirtshals og Fredrikshavn
Kan gi økte volumer over spesielt Kristiansand,
Larvik og Grenland havn i Norge
Short sea shipping er viktigere rundt Skagerak
enn i det meste av det øvrige Europa
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ScanMed RFC ønsker mer gods på bane

▪
▪

▪

▪
▪

ScanMed RFC støtter EUs foreslåtte forlengelse av
ScanMed-korridoren til Hirtshals/Fredrikshavn
Vi er allerede i gang med dialog med viktige kunder
og terminaler langs korridorruten – og har allerede
sett hvor fremoverlent Aalborg havn er med hensyn
til jernbanetransport
Etter ønske fra våre kunder er det utarbeidet en
rapport som viser hvilke utfordringer og muligheter
vi ser på jernbane over Jylland
ScanMed RFC ser positivt på at EU nå styrker
innsatsen for gods på bane og sjø
Vi vil bidra til å utvikle markedet
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Report on Jutland Corridor and Fehmern belt
▪

▪

▪
▪

ScanMed RFC arrangerer to ganger årlig
kundemøter – såkalte «Railway Undertaking and
Terminal Advisory Group» (RAG/TAG)
Kundene gav tydelig uttrykk for at de ønsket at
ScanMed RFC skaffet seg oversikt over hva som
var gjeldende status på jernbaneinfrastrukturen
på Jylland, og hvilke prosjekter som var under
arbeid
Resultatet ble lagt frem på RAG/TAG i Milano i
oktober
Rapporten gir oversikt over:
– Elektrifiseringsprosjekter på Jylland
– ERTMS-utrulling på Jylland
– Flaskehalser i infrastrukturen slik den ligger i
dag
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Veien videre
• Både Bane NOR og ScanMed RFC har sagt
seg villig til å bidra i
Jyllandskorridorprosjektet – «letter of
support» er avgitt fra begge
• Vi ser at det er en tydelig etterspørsel etter
denne forbindelsen i markedet
• Politisk støtte – nasjonalt, regionalt og lokalt
er viktig for å sikre at nødvendige
infrastrukturprosjekt kan gjennomføres
• «Militatary Mobility» blir også stadig
viktigrere

• I et Europa i energikrise er det viktigere enn
noen gang å velge transportløsningene som
er mest energieffektive – og der er
samspillet mellom sjø og bane avgjørende
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Takk for oppmerksomheten!
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